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Föreningsbidrag 2020
Ärendebeskrivning
I vård och omsorgsnämndens reglemente står att nämnden utifrån de riktlinjer som nämnden
fastställt skall ge olika form av stöd och stimulans till föreningar med verksamhet som har
nära anknytning till frågor som direkt rör nämndens målgrupper.
Beredning
Föreningsbidraget uppgår till 320 000: - för verksamhetsår 2020. Bidraget utgörs av ordinarie
föreningsbidrag som uppgår till 256 000: - som fördelas enligt följande:


50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på antalet
betalande medlemmar som är bosatta i Alingsås Kommun, för 2020 blir ersättningen
40: - per medlem (2019: 37: - per medlem).



50 procent till föreningar utifrån en fördelningsnyckel som baseras på föreningarnas
fasta lokalkostnader, för 2020 är ersättningen 23 % av föreningarnas lokalkostnader
(2019: 22 % av lokalkostnaderna).

För att förstärka föreningarnas möjlighet att förutse bidraget och skapa en utjämning som
skyddar mot svängningar mellan åren framräknas bidraget utifrån de ett medelvärde baserat
på innevarande års preliminära bidrag samt de två senaste årens beslutade föreningsbidrag
multiplicerat med årets index (3,2%, 2020).
Därtill fördelas kompletterande föreningsbidrag som uppgår till 64 000: - till organisationer
som arbetar för att främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering, främja projekt
som kompletterar äldreomsorgens ordinarie verksamhet och främja projekt som bidrar till att
pröva och utveckla nya metoder och idéer mot äldreomsorg.

Ansökningar ordinarie föreningsbidrag









SPF Bjärkebygden
PRO Alingsås
SPF Hjorten
Kommunpensionärerna SKPF
PRO Bjärke
Aktiva Seniorer
RPG Missionsförsamlingen
Kvarnabo kyrkbåtsförening

Ansökningar kompletterande föreningsbidrag


PRO Alingsås

Ansökt om 10 000: -

Ansöker om bidrag för 3 resor i närområdet med tema kultur och naturupplevelse, samt för 5
träffar med förmiddagsfika med hälsoinslag.


SK Mjörn Boule-sektionen

Ansökt om 20 000: -

Ansöker om bidrag för bouleverksamhet varje torsdag för de 12-15 medlemmarna. Bidraget
avser att bekosta uppvärmningskostnader av lokal under vintersäsongen och
iordningställande av grusplan inför sommarsäsongen.
Förslag på fördelning
Utifrån nämndens riktlinjer för föreningsbidrag föreslås de 256 000: - som avser ordinarie
föreningsbidrag fördelas enligt följande:
Tilldelning 2019










SPF Bjärkebygden
PRO Alingsås
SPF Hjorten
Kommunpensionärerna SKPF
PRO Bjärke
Aktiva Seniorer
RPG Equmeniakyrkan
Kvarnabo kyrkbåtsförening
TOTALT

5 700: 78 500: 66 000: 45 300: 22 400: 14 300: 15 800: 248 000: -

Förslag 2020
5 300: 81 900: 67 500: 47 000: 23 700: 14 300: 16 300: 0: 256 000: -

Kvarnabo kyrkbåtsförening uppfyller inte kraven för ordinarie föreningsbidrag utifrån
nämndens riktlinjer. Kvarnabo kyrkbåtsförening uppmanas istället att söka kompletterande
föreningsbidrag till hösten. Ansökan måste då innehålla en beskrivning av planerad aktivitet
riktad mot vård och omsorgsnämndens äldre målgrupper.
Utifrån nämndens riktlinjer för kompletterande föreningsbidrag föreslås de 64 000: - som
avser Stöd för äldreverksamhet fördelas enligt följande:

PRO Alingsås

10 000: -

SK-Mjörn Boulesektion

5 000: -

Kvarvarande medel

49 000: -

Motivering till fördelning av kompletterande föreningsbidrag:
-

PRO Alingsås tilldelas utifrån ansökt belopp
SK-Mjörn tilldelas endast en del av ansökan utifrån få aktiva medlemmar.

De kvarvarande medlen om 49 000: - finns möjlighet att ansöka om per 1/10 2020.

Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att godkänna ovanstående fördelning av ordinarie och kompletterande
föreningsbidrag för 2020.

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen Vård-och omsorgsnämnden

Anita Hedström
Förvaltningschef

